Sējas novada domes iepirkuma
„Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Lojas ciemā”,
iepirkuma identifikācijas Nr. SND2014/7/MI/ELFLA
komisijas sēdes protokols Nr. 2
Sējas novadā,
2014. gada 08.decembrī
Sēdes sākums plkst. 13:00
Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 8².pantu, 23.08.2011. Sējas novada domes lēmumu (Protokols Nr.10,
2§. 2.22/1.22 punkts)- Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu un 20.12.2011.Sējas novada domes
lēmumu (Protokols Nr.14, 6.§.), izveidotās iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) sēdē piedalās:

Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons
Maija Muižniece
Andris Arums

- Sējas novada domes izpilddirektors;
-Sējas novada domes projektu vadītāja;
-Sējas novada domes būvvaldes vadītājs.

Komisija ir sanākusi, lai izskatītu saistībā ar iepirkuma „Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Lojas
ciemā” veikšanu, darba kārtībā esošos jautājumus.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.
4.
5.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana.
Iesniegto piedāvājumu noformējuma un dokumentu pārbaude;
Pretendentu atlases dokumentu atbilstības vērtēšana Nolikumā izvirzītajām prasībām;
Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības vērtēšana tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
Pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstības vērtēšana Nolikumā noteiktajām prasībām.
1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana.

1.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kura bija nolikta 2014.gada 08.decembrī, plkst.13:00, nepiedalījās neviens
ieinteresētais pretendents.
1.2. Piedāvājumi, kuri tika iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i., 2014.gada 08.decembrī,
plkst.13:00, atvērti to iesniegšanas secībā.
1.3. Iepirkumā ir iesniegti un reģistrēti šādi piedāvājumi:
Piedāvājuma
Nr.
Kopējā piedāvātā cena par
iesniegšanas
p.
Pretendenta nosaukums
trenažieriem un uzstādīšanu bez
Citas ziņas
datums, laiks
k.
PVN, euro
un Reģ.Nr.
05.12.2014.
Reģ.Nr.13Piedāvājums
1.
SIA „MK Dizains”
5332.00
08/71-2014,
cauršūts uz 29 lp.
plkst. 14:05
05.12.2014.
Reģ.Nr.13Piedāvājums
2.
SIA „ARENA SPORTS”
6114.98
08/72-2014,
cauršūts uz 20 lp.
plkst. 14:06

3.

SIA „Z Company”

08.12.2014.
Reģ.Nr.1308/73-2014,
plkst. 08:20

5535.07

1

Piedāvājums
cauršūts uz 17 lp.

SIA „INTERSPORTS”

4.

05.12.2014.
Reģ.Nr.1308/74-2014,
plkst. 10:58

6286.56

Piedāvājums
cauršūts uz 20 lp.

Komisijas locekļi paraksta apliecinājumus, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti
konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, un nav ar to saistīti Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas
izpratnē.
2. Iesniegto piedāvājumu noformējuma un dokumentu pārbaude
2.1.1.

Komisija pārbauda SIA „MK Dizains”, SIA „ARENA SPORTS”, SIA „Z Company” un SIA
„INTERSPORTS” iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām dokumentu noformējuma prasībām
un konstatē, ka SIA „MK Dizains”, SIA „ARENA SPORTS”, SIA „Z Company” un SIA „INTERSPORTS”
piedāvājumi ir atbilstoši nolikumā izvirzītajām dokumentu noformējuma prasībām.

Pamatojoties uz „Publisko iepirkumu likuma” 24. panta pirmo daļu, komisija (G.Jākobsons, M.Muižniece, A.Arums)
balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
virzīt SIA „MK Dizains”, SIA „ARENA SPORTS”, SIA „Z Company” un SIA „INTERSPORTS” piedāvājumus
tālākai vērtēšanai.
3. Pretendentu atlases dokumentu atbilstības vērtēšana Nolikumā izvirzītajām prasībām
3.1. Komisija pārbauda SIA „MK Dizains”, SIA „ARENA SPORTS”, SIA „Z Company” un SIA „INTERSPORTS”
piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām atlases dokumentu prasībām un konstatē, ka:
3.1.1. SIA „MK Dizains”, SIA „ARENA SPORTS” un SIA „Z Company” piedāvājums ir atbilstošs nolikumā
izvirzītajām atlases dokumentu prasībām;
3.1.2. saskaņā ar Nolikuma:
7.1. punktu, kurš nosaka, ka Pretendentam ir jāiesniedz Pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas (atbilstoši
ierakstiem komercreģistrā), tā pilnvarotās personas (pievienojot attiecīgu pilnvaru) vai personu grupas
parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt Nolikumā noteiktās prasības,
SIA „INTERSPORTS” nav iesniedzis pieteikums par gatavību piedalīties iepirkuma procedūrā, saskaņā ar
Nolikuma 6.3.punktu Pretendents, parakstot Pieteikumu apliecina, ka uz viņu neattiecas 6.2.1. un 6.2.2.
minētie izslēgšanas nosacījumi un saskaņā ar nolikuma 6.2. punktu Pretendents apliecina, ka Pretendenta
kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
Pamatojoties uz „Publisko iepirkumu likuma” 24. panta pirmo daļu, komisija (G.Jākobsons, M.Muižniece, A.Arums)
balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1) virzīt SIA „MK Dizains”, SIA „ARENA SPORTS” un SIA „Z Company” piedāvājumu tālākai vērtēšanai;
2) pamatojoties uz protokola 3.1.2.punktu Pretendenta SIA „INTERSPORTS” piedāvājumu izslēgt no tālākās
vērtēšanas.
4. Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības vērtēšana tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
4.1.

Komisija vērtē pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, un konstatē, ka
SIA „MK Dizains”, SIA „ARENA SPORTS” un SIA „Z Company” piedāvājumi atbilst tehniskās specifikācijas
prasībām.

Pamatojoties uz „Publisko iepirkumu likuma” 24. panta pirmo daļu, komisija (G.Jākobsons, M.Muižniece, A.Arums)
balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
virzīt SIA „MK Dizains”, SIA „ARENA SPORTS” un SIA „Z Company” piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
5.

Pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstības vērtēšana Nolikumā noteiktajām prasībām
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5.1.

5.2.

Komisija izvērtē SIA „MK Dizains”, SIA „ARENA SPORTS” un SIA „Z Company” finanšu piedāvājumus,
pārbaudot, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. Komisija konstatē, ka SIA „MK Dizains”, SIA „ARENA
SPORTS” un SIA „Z Company” finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas.
Komisija pārbauda vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums. Komisija izvērtē piedāvājuma cenas
pamatotību, un pēc savas pieredzes un kompetences konstatē, ka cena ir atbilstoša tirgus apstākļiem un
pasūtītāja finanšu iespējām.

Pamatojoties uz „Publisko iepirkumu likuma” 24. panta pirmo daļu, komisija (G.Jākobsons, M.Muižniece, A.Arums)
balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1) Virzīt SIA „MK Dizains”, SIA „ARENA SPORTS” un SIA „Z Company” piedāvājumu tālākai vērtēšanai;
Komisija darbu beidz plkst. 15:35
Pielikumā:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SIA „MK Dizains” piedāvājuma oriģināls uz 29 lp.;
SIA „ARENA SPORTS” piedāvājuma oriģināls uz 20 lp.;
SIA „Z Company” piedāvājuma oriģināls uz 17 lp.;
SIA „INTERSPORTS” piedāvājuma oriģināls uz 20 lp.;
G.Jākobsona apliecinājums uz 1 lp.,
M.Muižnieces apliecinājums uz 1 lp.,
A. Aruma apliecinājums uz 1 lp.;

Komisijas locekļi:

G.Jākobsons
M.Muižniece
A.Arums

Protokolēja:
Iepirkumu komisijas locekle
M.Muižniece____________________
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